































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع
	مقدمة الشارح
	1 - باب التقديم للشاطبية وبيان رموزها
	2 - باب الاستعاذة
	3 - باب البسملة
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	5 - باب الادغام الكبير
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	43 - باب فرش حروف سورة الحجر
	44 - باب فرش حروف سورة النحل
	45 - باب فرش حروف سورة الاسراء
	46 - باب فرش حروف سورة الكهف
	47 - باب فرش حروف سورة مريم
	48 - باب فرش حروف سورة طه
	49 - باب فرش حروف سورة الأنبياء
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	58 - باب فرش حروف من سورة الروم إلى سبأ
	59 - باب فرش حروف سورة سبأ و فاطر
	60 - باب فرش حروف سورة يس
	61 - باب فرش حروف سورة الصافات
	62 - باب فرش حروف سورة ص
	63 - باب فرش حروف سورة الزمر
	64 - باب فرش حروف سورة المؤمن غافر
	65 - باب فرش حروف سورة فصلت
	66 - باب فرش حروف سورة الشورى والزخرف والدخان
	67 - باب فرش حروف سورة الشريعة والأحقاف
	68 - باب فرش حروف من سورة محمد إلى سورة الرحمن
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	71 - باب فرش حروف من سورة المجادلة إلى سورة ن
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	73 - باب فرش حروف من سورة القيامة إلى سورة النبأ
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